
 

 

 

DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY INSURANCE QUESTIONNAIRE – COVID-19 questions  

 

Dotazník pre poistenie zodpovednosti za škodu D&O – COVID-19 otázky 
 

 

1. Please provide commentary around the company’s fundamental business risks that have emanated 

out of Covid-19. What are the long-term implications for the business? Does the company have 

a business continuity plan in place?  

Uveďte prosím informácie / komentár k základným podnikateľským rizikám spoločnosti 

vyplývajúcim z COVID-19. Aké sú predpokladané dlhodobé dôsledky COVID-19 na Vaše podnikanie? 

Má spoločnosť zavedený plán kontinuity činnosti tzv. BCP plán? 

 

 

2. Please confirm the countries that you have physical locations in that are heavily impacted by Covid-

19? Has there been any closures at this stage? Do you envision any further closures?  

Máte pobočky v krajinách, v ktorých sa zásadným spôsobom prejavili dôsledky COVIDu-19? Boli 

niektoré z týchto pobočiek zavreté alebo plánujete zatvorenie niektorých takýchto pobočiek 

v dôsledku COVIDu-19? 

 

 

3. Please provide full details of business continuity plans and specific measures that have been 

undertaken in response to the coronavirus outbreak.  

Popíšte informácie o BCP plánoch a opatreniach, ktoré boli prijaté ako odpoveď na prepuknutie 

COVID-19. 

 

 

4. Please confirm whether you currently purchase contingent business interruption insurance? 

If so, does the policy provide specific cover in respect of pandemics? Have you engaged 

in conversation with your insurance broker to discuss this? 

Prosím potvrďte, či máte momentálne dojednané poistenie prerušenia prevádzky? Ak áno, kryje 

Vaše poistenie prerušenia prevádzky aj škody spôsobené v dôsledku pandémie (napr. COVID-19)? 

Vstúpili ste do rokovania ohľadne predmetného krytia s Vašim sprostredkovateľom poistenia?  

 

 

5. Please advise how the board is responding to Covid-19? Has there been any changes to the manner 

or frequency of board meetings? How are the board choosing to communicate at this time? Have 

any new committees formed in order to promote the businesses response? 

Prosím uveďte aké kroky podniklo predstavenstvo, dozorná rada, iné ekvivalentné orgány riadenia 

alebo oprávnené osoby v súvislosti s COVID-19? Zmenila sa frekvencia stretnutí členov vyššie 

uvedených orgánov? Akým spôsobom komunikujú členovia vyššie uvedených orgánov (interne 

a externe)? Bola zriadená komisia alebo niečo obdobné za účelom podpory reakcie spoločnosti 

na zmenenú situáciu?  



 

 

 

6. Will the company require any additional funding in order to maintain operating? Does the company 

qualify to receive additional Government funding? Will the company be required to seek additional 

external funding? 

Vyžaduje si spoločnosť dodatočné financovanie, aby sa udržala prevádzkyschopná? Je spoločnosť 

oprávnená získať dodatočnú finančnú podporu od štátu? Bude spoločnosť nútená hľadať ďalšie 

externé zdroje financovania? 

 

 

7. Please confirm if the business has frozen mortgages, leases, business rates where applicable? 

Have you sought external financial advice at this time? 

Prosím potvrďte, či má spoločnosť zmrazené hypotéky, leasingové splátky alebo iné finančné 

platby? Požiadali ste o externé finančné poradenstvo?    

 

 

8. Does the company expect to be compliant with all debt covenants for the next 12-18 months in light 

of the disturbances caused by the Covid-19 crisis? Please confirm how long the business is capable 

of paying short-term debt obligations without the need for additional funding.  

Očakáva spoločnosť, že bude v nasledujúcich 12 - 18 mesiacoch schopná dodržať všetky zmluvné 

záväzky vzhľadom na možné problémy spôsobené krízou COVID-19? Potvrďte, ako dlho je / bude 

spoločnosť schopná splácať krátkodobé dlhové záväzky bez potreby ich dodatočného financovania. 

 

 

9. Please confirm whether you have undertaken an analysis of all major customers and suppliers who 

may be affected by COVID-19?  

a. If yes, what are the results? 
b. If no, do you intend to do so? 
Prosím potvrďte, že ste vykonali analýzu všetkých Vašich veľkých / hlavných / strategických klientov 

a dodávateľov, ktorých činnosť by mohla byť zasiahnutá COVID-19? 

a. Ak áno, aké boli výsledky predmetnej analýzy?  

b. Ak ešte nie, chystáte sa ju urobiť? 
 

 

10. Do you expect there to be a material adverse impact to your company’s financial condition arising 

out of the COVID-19 pandemic? Please advise if any of the below scenarios be relevant to you?  

- A decline in revenues, fees or professional income by more than 30%  
- A decline in operating income or net income by more than 50%  
- Potential inventory write-downs and impairment losses  
- A material adverse impact on the company’s cash flow and liquidity?  

Očakávate, že pandémia COVID-19 bude mať významný nepriaznivý vplyv na finančnú situáciu Vašej 

spoločnosti? Prosím, posúďte, či sa vás týka niektorý z nižšie uvedených scenárov: 

- Pokles výnosov, poplatkov alebo podnikateľských príjmov o viac ako 30% 
- Pokles prevádzkových výnosov alebo čistých výnosov o viac ako 50% 
- Potenciálne zníženie hodnoty zásob 
- Významný nepriaznivý vplyv na cash flow a likviditu spoločnosti? 



 

 

 

 

Public company specific questions (Špecifické otázky pre verejne obchodovateľné spoločnosti): 

 

1. Please confirm whether you have made your shareholders aware of any potential adverse effects 

on the business following Covid-19?  
a. If so, please can you share this communication? 
b. If not, do you intend to do so? 
Potvrďte, či ste akcionárov spoločnosti informovali o akýchkoľvek potenciálnych nepriaznivých 

účinkoch COVIDu-19 na podnikanie spoločnosti? 

a. Ak áno, sú tieto informácie k dispozícii? 

b. Ak ešte nie, chystáte sa to urobiť? 

 
2. Will the company be updating any guidance that has been previously provided to the market 

to reflect the changes to market conditions following Covid-19? 

Bude spoločnosť aktualizovať akékoľvek usmernenia / pokyny, ktoré boli predtým poskytnuté trhu, 

aby odrážali zmeny trhových podmienok v dôsledku COVIDu-19? 
 


